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Zápis  
 

z jednání Pléna MAS Krušné hory, organizační složky společnosti MAS Krušné 
hory, o. p. s. konaného dne 3. 6. 2021 od 13:00 hod. v sále, 1. patro, na adrese 

Klínovecká 1407, Ostrov 
 

 

Dne 3. 6. 2021 ve 13:00 hod. se sešli partneři MAS Krušné hory. Seznam přítomných – viz 

prezenční listina. 

Jednání zahájila Ing. Jana Urbánková, ředitelka společnosti, vedoucí manažerka pro CLLD. 

Přivítala přítomné a připomněla, že Plénum bylo svoláno řádně a všem byly v předstihu 

zaslány materiály k projednání emailem. Dále zkonstatovala, že Plénum, s ohledem na 

nadpoloviční zastoupení partnerů na jednání, tj. celkem 32 partnerů a současně s ohledem na 

splnění podmínky, že žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor na jednání nepředstavují 

více než 49 % hlasovacích práv, je Plénum partnerů usnášeníschopné. Předem bylo 

domluveno, že vyjádření souhlasu, nesouhlasu bude vyjádřeno zvednutím ruky. 

 
1. Schválení  zapisovatele a ověřovatele zápisu, programu jednání, plnění usnesení 

 
Zapisovatel a ověřovatel zápisu 

Ing. Urbánková navrhla jako zapisovatele Bc. Lenku Vaňkovou.  

 

Usnesení PL č.  1/06/2021 

Plénum partnerů MAS Krušné hory schvaluje zapisovatele Bc. Lenku Vaňkovou. 

Hlasování:     Pro: 32  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
Z přítomných partnerů byl vybrán ověřovatel zápisu p. Pavel Jandák. 

 

Usnesení PL č.  2/06/2021 

Plénum partnerů MAS Krušné hory schvaluje ověřovatele zápisu z jednání konaného dne 3. 6. 

2021 pana Pavla Jandáka. 

Hlasování:     Pro:32    Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Program jednání 
Ing. Urbánková seznámila přítomné s programem jednání a vyzvala je k vyjádření souhlasu, 
nesouhlasu či doplnění. 
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Program jednání:  

1. Schválení zapisovatel, ověřovatele, programu jednání 

2. Informace o plnění SCLLD 2014 - 2020 MAS Krušné hory (OPZ, PRV, IROP návrh 

využití nevyčerpaných finančních prostředků v IROP) 

3. Volba členů VK MAS, RO MAS, KO MAS 

4. Informace o hospodaření MAS za rok 2020 

5. Koncepční část SCLLD21+ 

6. Ostatní, různé 

 

Usnesení PL č.  3/06/2021 

Plénum partnerů MAS Krušné hory schvaluje program jednání dle předloženého návrhu. 
Hlasování:     Pro: 32  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
V rámci tohoto bodu informovala Ing. Urbánková partnery o plnění usnesení z předchozích 
jednání, a to ze dne 16. 6. 2020 a 23. 12. 2020 (hlasování per rollam), kdy konstatovala, že 
všechna usnesení jsou splněna a byla vyřazena ze sledování.  
 
 
2. Informace o plnění SCLLD 2014 - 2020 MAS Krušné hory (OPZ, PRV, IROP návrh 

využití nevyčerpaných finančních prostředků v IROP 
 

Vedoucí manažerka seznámila přítomné s aktuálním stavem partnerů MAS v členění na 
veřejný sektor a ostatní zájmové skupiny k 1. 1. 2021. 
Aktuální seznam partnerů je přílohou č. 1 a, b zápisu. MAS má celkem 54 partnerů v členění 
24 z veřejného sektoru, 11 ze zájmové skupiny sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací 
a volnočasové aktivity a 19 ze zájmové skupiny udržitelný venkov.   
 

Hlavní činností MAS je realizace Strategie CLLD, jedná se o proces vypisování výzev, 
hodnocení projektů a doporučování projektů k financování MAS. 
Za rok 2020 byly řídícímu orgánu, tj. MMR ČR zaslány dvě Zprávy o plnění integrované 
strategie CLLD, které byly schváleny MMR ČR, tak kontrolním orgánem MAS.  
Zprávy o plnění Integrované strategie CLLD popisují činnost MAS vždy za uplynulý půlrok. 

 
Konkrétní plnění realizace strategie MAS v oblasti Programu rozvoje venkova – PRV 

Byly představeny souhrny podaných žádostí o dotaci a jejich plnění v jednotlivých výzvách 

MAS PRV č. 1,3,5,6. 

Akceptační dopis PRV dovoluje MAS přerozdělit dotaci ve výši 29.957.960 Kč. Ve výzvách 

1.,3.,5. PRV, byly RO MAS schváleny projekty dle přílohy č. 2a. Dotace na tyto doporučené 

projekty k financování činí 20.745.404 Kč. Dohoda se SZIF (smlouva) je v současné době 

uzavřena na financování projektů pouze v souhrnné výši 7.935.493 Kč tj. 26,49 %. Výše 

dotace u projektů, u kterých předpokládáme (SZIF zdárně ukončil administraci), že bude 

uzavřena smlouva o financování je ve výši 16.288.882 Kč tj. 54% zazávazkované alokace dle 

akceptačního dopisu. U některých projektů byla úplně ukončena administrace z různých 

důvodů.  
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Ve výzvě č. 6 PRV bylo předloženo dalších 29 žádostí o dotaci. Viz příloha č. 2b. Projekty 

jsou v administraci u MAS a čeká je věcné hodnocení.  

V rámci přechodného období mezi Programovým obdobím 2014-2020 a Programovým 

obdobím 2021-2027 nám Ministerstvo zemědělství ČR vyčlenilo novou část alokace pro výzvy 

v PRV ve výši 8.092.100 Kč. Alokace bude přislíbena a navýšena ve chvíli, kdy budou 

uzavřeny Dohody (smlouvy) na financování se SZIF ve výši min. 60% alokace. Nejpozději 

však do konce roku 2022. Podmínku MAS Krušné hory splní ve chvíli, kdy budou uzavřeny 

některé smlouvy na financování projektů i z výzvy č. 6. Předpokládáme, že bychom mohli 

splnit tuto podmínku do konce roku 2021 či začátkem roku 2022. 

 

 

Konkrétní plnění realizace Strategie MAS v oblasti Operačního programu Zaměstnanost 

Seznam projektů včetně stavu skutečného čerpání byl předložen Plénu v příloze č. 3 zápisu.  

V rámci současné Strategie již žádné výzvy z OPZ nebudou vyhlašovány.  

 

Konkrétní plnění realizace Strategie MAS v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu  

Přehled aktuálního využití prostředků EU v mil. Kč v rámci IROP je následující. 

V programovém rámci IROP bylo pro MAS Krušné hory vyčleněno na dotaci celkem 60,2 mil. 

Kč na období 2014 - 2020 (jde o prostředky EU … 95% CZV). Tyto finanční prostředky byly 

využity takto: 

opatření využité fin. 
prostředky 
(v mil. Kč) 

počet 
úspěšných 

projektů 

zbývá 
(v mil. 

Kč) 

poznámka 

doprava 29 8 14,1 výzva vyhlášena 

vzdělávání 10,4 4 0,48 navrženo k 
přesunutí 

památky 3,3 1 0 0 

IZS 2,8 1 0 0 

soc. infrastruktura 0 0 0 0 

soc. podnikání 0 0 0 0 

 

V programovém rámci IROP byla aktuálně vyhlášena výzva č. 18. pro opatření zaměřené na 

dopravu (bezpečnost v dopravě – chodníky pro pěší a cyklodopravu), s celkovou alokací 14,1 

mil. Kč prostředků EU. Příjem žádostí je do konce června 2021.  

Dále zbývají finanční prostředky (0,48 mil. Kč) v opatření na vzdělávání. Zde ještě další výzva 

vyhlášena nebyla. 

Kancelář MAS doporučuje dosud nevyužité finanční prostředky z opatření na vzdělávání 

přesunout do opatření na dopravu a společně s nevyčerpanou finanční alokací ze současné 

výzvy využít na dodatečnou výzvu, která by mohla být vyhlášena v létě. 

Seznam projektů včetně stavu skutečného čerpání v IROP je přílohou č. 4 zápisu.  

Partneři byli seznámeni se stavem administrace a plnění SCLLD pro období 2014-2020. 
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Usnesení PL č.  4/06/2021 

Plénum partnerů MAS Krušné hory bere na vědomí informaci o plnění SCLLD pro období 

2014-2020 včetně jejího finančního čerpání uvedeného v příloze č. 2,3,4 zápisu. 

Hlasování:     Pro: 32 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
Usnesení PL č.  5/06/2021 

Plénum MAS Krušné hory schvaluje podstatnou změnu Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje pro území MAS Krušné hory pro období 2014 – 2020, konkrétně změnu 

v programovém rámci IROP spočívající v přesunu nečerpaných finančních prostředků 

z opatření OP 1.3 Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání do opatření OP 1.2 Dobře 

udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura ve smyslu 

předloženého návrhu. 

Hlasování:     Pro: 32 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
3. Volba členů VK MAS, RO MAS, KO MAS 
 

Ing. Urbánková zrekapitulovala podmínky a kompetence jednotlivých orgánů MAS 
vyplývající ze Statutu společnosti a podmínek standardizace.  

Ing. Urbánková stručně uvedla, že MAS je organizační složkou společnosti. Dle čl. 14 ZL 
jsou orgány organizační složky MAS tyto: Plénum, Rozhodovací orgán MAS, Kontrolní orgán 
MAS, Výběrová komise. Jednou z kompetencí Pléna, jako nejvyššího orgánu organizační 
složky MAS dle čl. IV a) 11c, Statutu, je zřídit Rozhodovací orgán MAS, Kontrolní orgán MAS 
a Výběrový orgán (Výběrovou komisi) vč. ustanovení počtu členů těchto orgánů, jejich 
působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání. Povinnost zřídit tyto orgány je dána 
Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin, kterou schválila vláda ČR na svém 
jednání dne 21. 5. 2014. Obsazení, kompetence a odpovědnosti jsou ustanoveny ve Statutu 
společnosti.  

Ing. Urbánková konstatovala, že 19. 2. 2015 Plénum svým usnesením č. 9/02/2015 již 
zřídilo výše uvedené orgány. Usnesením č. 10, 11/02/2015 schválilo, že Rozhodovací orgán 
a Kontrolní orgán bude mít 3 členy. Plénum má dle čl. IV odst. a), pododst. 11 d, Statutu, 
v kompetenci volit členy rozhodovacího, kontrolního a výběrového orgánu. Rozhodovací orgán 
musí zastupovat osoby, které nejsou členy orgánů OPS.  
Partneři v orgánech MAS jako je Výběrová komise a Kontrolní orgán mohou být zastoupení 
osobami, které jsou členy orgánů OPS, tudíž členem kontrolního orgánu můžou být členové 
dozorčí rady.  
Zrekapitulovala končící partnery jako členy orgánů a poděkovala jim za jejich spolupráci. 
Seznam končících členů orgánů MAS je součástí přílohy č. 5 zápisu.  
 
A/ Volba členů VK MAS 
Ing. Urbánková zrekapitulovala, že členem VK může být fyzická osoba s trvalým bydlištěm 
v území MAS, nebo osoba zastupující subjekt působící v území MAS. Člen výběrové komise 
nemusí být partnerem MAS. Musí být zachován poměr zájmových skupin. Kompetence 
a činnost Výběrové komise souvisí převážně s hodnocením projektů podaných do výzev MAS.  
 
S ohledem na předpokládanou četnost jednání VK související s vyhlášenými výzvami, 
povinnosti se sejít a také s ohledem na možnosti přítomnosti jednotlivých členů a zamezení 
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střetu zájmu na jednáních VK, doporučila Ing. Urbánková ponechat 9 členů, kteří jsou ochotní 
činnost vykonávat.  
 
Ing. Urbánková vyzvala přítomné k vyslovení souhlasu s návrhem na ponechání devítičlenné 
výběrové komise.  
 
Usnesení PL 6/06/2021 
Plénum MAS Krušné hory schvaluje, aby Výběrová komise pro období jednoho roku od 3. 6. 
2021 měla 9 členů. 
Hlasování:     Pro: 32        Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Následně Ing. Urbánková vyzvala přítomné partnery MAS k vyjádření zájmu o členství ve 
Výběrové komisi a uvedla, že volba kandidátů proběhne jako obvykle zvednutím ruky. 
V případě, že se přihlásí do zájmové skupiny více než 3 zájemci, proběhne výběr na základě 
počtu získaných hlasů pro každého kandidáta. Počty se seřadí sestupně, první tři budou 
zvoleni.  

 
Usnesení PL 7/06/2021 
Plénum MAS Krušné hory schvaluje, aby postupná volba členů do VK, RO, KO probíhala 
veřejně formou zvednutí ruky s tím, že v případě vyššího počtu zájemců v jedné zájmové 
skupině bude zvolen ten kandidát dle nejvyššího počtu získaných hlasů. První tři kandidáti 
s největším počtem hlasů v zájmové skupině budou členy daného orgánu.  
Hlasování:     Pro: 32      Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

Byli navrženi tito kandidáti.  

  titul Jméno Příjmení 
trvalé bydliště/místní 
působnost/subjekt 

příslušnost k 
zájmové 
skupině 

1   Miloš Kameš Obec Božíčany A 

2   Luboš Garaj Obec Vojkovice A 

3  Stefana Švecová Obec Otovice A 

1  Joža Lokajíček Ostrov zdraví o. p. s. B 

2  Mgr.   Luboš Pastor 

Luboš Pastor, Svobodova 
189/3, IČ: 72224614 

Trvalé bydliště: 
Nová Role, Svobodova 

189/3 B 

3   Lada Baranek - Lapinová 

LaNOVA CONSULTING, 
s.r.o., Dlouhá 295, 

Abertamy, IČ 25246992 B 

1 
Ing. et 
Ing. Zdeněk Matějů 

Statek BOR ZEOS,s.r.o., 
Bor 98, Sadov, IČ: 

47714972  C 

2   Zdeněk  Mrázek 
Sdružení obyv. 

Ruprechtova a VR, z.s. C 

3 Ing. Jiří  Beldík 

Odeřský statek a.s., Odeř 
38, 36233 Hroznětín,  

IČ: 25200593 C 
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Usnesení PL 8/06/2021 
Plénum MAS Krušné hory volí do funkce těchto 9 členů Výběrové komise MAS Krušné hory na 
dobu jednoho roku s platností od 3. 6. 2021.  
 
 

  titul Jméno Příjmení 
trvalé bydliště/místní 
působnost/subjekt 

příslušnost k 
zájmové 
skupině 

1   Miloš Kameš Obec Božíčany A 

2   Luboš Garaj Obec Vojkovice A 

3  Stefana Švecová Obec Otovice A 

1 Ing.  Joža Lokajíček OSTROV ZDRAVÍ, o. p. s B 

2  Mgr.   Luboš Pastor 

Luboš Pastor, Svobodova 
189/3, IČ: 72224614 

Trvalé bydliště: 
Nová Role, Svobodova 

189/3 B 

3   Lada Baránek-Lapinová 

LaNOVA CONSULTING, 
s.r.o., Dlouhá 295, 

Abertamy, IČ 25246992 B 

1 
Ing. et 
Ing. Zdeněk Matějů 

Statek BOR ZEOS,s.r.o., 
Bor 98, Sadov, IČ: 

47714972  C 

2   Zdeněk  Mrázek 
Sdružení obyv. 

Ruprechtova a VR, z.s. C 

3 Ing. Jiří  Beldík 

Odeřský statek a.s., Odeř 
38, 36233 Hroznětín,  

IČ: 25200593 C 

 

Hlasování:     Pro: 32   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

B/ Volba členů rozhodovacího orgánu MAS 
Ing. Urbánková konstatovala, že usnesením č. 10, 11/02/2015 Plénum schválilo, že 

Rozhodovací orgán a Kontrolní orgán bude mít 3 členy.  

 

Plénum má dle čl. IV odst. a), pododst. 11 d, Statutu, v kompetenci volit členy rozhodovacího, 
kontrolního a výběrového orgánu. Rozhodovací orgán musí zastupovat osoby, které nejsou 
členy orgánů OPS.  
 

Volba členů Rozhodovacího orgánu 

Partneři, kteří mohou být navrženi do orgánů MAS musí splňovat pravidlo předpokládaného 
rozvržení jednotlivých partnerů do zájmových skupin a současně také s ohledem na 
požadavky Metodiky pro standardizaci, tzn. % zastoupení veřejného sektoru, % zastoupení 
zájmových skupin a také podmínky, že jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu, tj. 
Pléna, členem pouze jednoho orgánu organizační složky MAS Krušné hory. Do volených 
orgánů jsou voleny subjekty - partneři. Pokud je partnerem právnická osoba, zmocní fyzickou 
osobu, aby ji v orgánech zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího 
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statutárního orgánu. Osoba zastupující partnera v jedné zájmové skupině, nemůže 
zároveň zastupovat partnera z jiné zájmové skupiny.  
Ing. Urbánková navrhla, aby hlasování proběhlo veřejnou volbou zvednutím ruky k navrženým 
kandidátům dohromady. Nikdo z přítomných nevznesl námitku. V případě, že se přihlásí do 
zájmové skupiny více než 1 zájemce, proběhne výběr na základě počtu získaných hlasů pro 
každého kandidáta. Počty se seřadí sestupně. Ten, kdo obdrží největší počet bodů bude 
zvolen. 
 

 
Návrh kandidátů do Rozhodovacího orgánu: 

a) Obec Dalovice zastoupená Josefem Cikaníkem za zájmovou skupinu Veřejná správa 
b) Římskokatolická farnost Ostrov zastoupená panem Krzysztofem Dędkem zájmovou 

skupinu Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity, 
c) Hubert Plomer, zastoupený Hubertem Plomerem za zájmovou skupinu Udržitelný 

venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství a životní prostředí 
 
Přítomní byli poučeni o hlasování a hlasování proběhlo zvednutím ruky ke všem navrženým 
kandidátům.  
 
Navržení kandidáti souhlasili s kandidaturou.  
 
Volba proběhla veřejným hlasováním zvednutím ruky.  
 

Usnesení PL č. 09/06/2021 
Plénum volí tyto partnery do Rozhodovacího orgánu MAS na dobu tří let 

a) Obec Dalovice zastoupená Josefem Cikaníkem za zájmovou skupinu Veřejná správa 
b) Římskokatolická farnost Ostrov zastoupenou panem Krzysztofem Dędkem za zájmovou 

skupinu Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity, 
c) Hubert Plomer, zastoupený Hubertem Plomerem, za zájmovou skupinu Udržitelný 

venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství a životní prostředí. 
 

Hlasování:    Pro: 32   Proti:    Zdržel se:   
 

 
C/ Volba členů kontrolního orgánu MAS 
Partneři, kteří mohou být navrženi do orgánů MAS musí splňovat pravidlo předpokládaného 
rozvržení jednotlivých partnerů do zájmových skupin a současně také s ohledem na 
požadavky Metodiky pro standardizaci, tzn. % zastoupení veřejného sektoru, % zastoupení 
zájmových skupin a také podmínky, že jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu, tj. 
Pléna, členem pouze jednoho orgánu organizační složky MAS Krušné hory. Do volených 
orgánů jsou voleny subjekty - partneři. Pokud je partnerem právnická osoba, zmocní fyzickou 
osobu, aby ji v orgánech zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího 
statutárního orgánu. Osoba zastupující partnera v jedné zájmové skupině, nemůže 
zároveň zastupovat partnera z jiné zájmové skupiny.  
 
Návrh kandidátů do Kontrolního orgánu MAS: 

• Město Ostrov, zastoupené Ing. Markem Poledníčkem, za zájmovou skupinu Veřejná 
správa, 

• Charita Ostrov, zastoupená Mgr. Tomášem Fexou, za zájmovou skupinu Sociální, 
zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity, 
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• DCH Bohemia trade, a. s., zastoupená panem Ing. Michálkem, za zájmovou skupinu 
Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství a životní prostředí. 

 
S navrženými kandidáty byla kandidatura projednána v předstihu a navržení kandidáti 
souhlasili s kandidaturou.  
Hlasování proběhlo zvednutím ruky ke všem navrženým kandidátům dohromady.  
 
 
Usnesení č. 10/06/2021 
Plénum volí do funkce tyto členy Kontrolního orgánu MAS Krušné hory na dobu tří let 

a) Město Ostrov, zastoupené Ing. Markem Poledníčkem, za zájmovou skupinu Veřejná 
správa, 

b) Charita Ostrov, zastoupená Mgr. Tomášem Fexou, za zájmovou skupinu Sociální, 
zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity 

c) DCH Bohemia trade, a. s. zastoupená Ing. Michálkem, za zájmovou skupinu Udržitelný 
venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství a životní prostředí. 
 

Hlasování:      Pro: 32  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
 
4. Hospodaření MAS za rok 2020 
 
Dle statutu čl. IV, odst. a) pododst. 11g) společnosti MAS Krušné hory, je v kompetenci Pléna 
schvalovat Výroční zprávy o činnosti a hospodaření. Součástí zprávy je audit účetní závěrky 
potvrzený auditorem a je vydána zpráva auditora. Partneři obdrželi veškeré podklady předem 
emailem. Stejně tak jak bylo v předešlých letech, i v roce 2020 má společnost kladný 
hospodářský výsledek.  
 
Výnosy za rok 2020  4,0 mil Kč. 
Náklady za rok 2020 3,7 mil Kč. 
 
Usnesení 11/06/2021 
Plénum partnerů MAS Krušné hory schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za 
rok 2020 včetně účetní závěrky ověřené auditorem dle přílohy č. 6 zápisu. 
Hlasování:     Pro: 32     Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
 

5. Koncepční část SCLLD21+ 

Manažerka MAS Ing. Fürbachová seznámila přítomné se stavem příprav MAS na další 

plánovací období 2021 – 2027, dále informovala o průběhu komunitních jednání souvisejících 

s přípravou, zpracováním a projednáním návrhu Koncepční části Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory na období 2021 - 2027 a představila proces 

schvalování strategie ze strany ŘO a dalších činností souvisejících s přípravou MAS na další 

plánovací období. Návrh Koncepční části byl členům Pléna rozeslán spolu s pozvánkou. 

Manažerka také informovala přítomné o webových stránkách MAS, kde jsou průběžně 

zveřejňovány informace a podklady týkající se zpracovávané strategie, včetně návrhu 

strategie, které jsou takto veřejně dostupné. Dále sdělila, že Koncepční část strategie 

CLLD21+ bude po schválení v Plénu a zapracování případných připomínek podána ke 
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kontrole na MMR, jelikož 25. 5. 2021 byla vyhlášena MMR ČR Výzva k předkládání 

koncepčních částí integrovaných strategií CLLD 21+ k hodnocení. 

 

Usnesení 12/06/2021 ze dne 3. 6. 2021 
Plénum partnerů MAS Krušné hory projednalo a schvaluje Koncepční část Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, na období 2021-2027 dle přílohy č. 
7 zápisu a pověřuje ředitelku MAS jejím formálním dopracováním, odevzdáním a následným 
doplněním dle požadavků řídících a kontrolních orgánů ČR. 
 
Hlasování:     Pro: 32     Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

 

6. Ostatní, různé 

• Pořádáme Příměstské tábory – 9 turnusů v Ostrově, 2 turnusy v Nové Roli 

• Připravujeme refresh brožury Průmyslové a hornické památky UNESCO 

• K distribuci skvělé Výletní noviny (spolupřipraveno s SKHZ a Městem Ostrov)  

• nový Zpravodaj MAS k přečtení 

• Připravujeme setkání partnerů MAS na podzim v Dubině   

• Připravujeme nové partnerské smlouvy pro období 2021-2027  

• Makáme na novém znění Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v území ORP 

Ostrov, připravujeme tím půdu pro školy a zřizovatele pro čerpání dotací v období 2021-2027 

 

 
Jednání Pléna MAS Krušné hory bylo ukončeno ve 14:45 hod. Termín příštího jednání nebyl 
stanoven, nejpozději se však uskuteční za rok.  
 
Zapsáno 3. 6. 2021 
 
 
Zapisovatel: Bc. Lenka Vaňková    ………………………………………….. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Pavel Jandák                                 ..……………………………………….. 
 
 
  
 
Ing. Jana Urbánková                                              ……..…………………………………… 
                                                                                       vedoucí manažer pro CLLD 
                                                                                        ředitelka MAS Krušné hory, o. p. s 
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Přílohy: 
Příloha č. 1:   Aktuální seznam partnerů 
Příloha č. 2a: Schválené projekty PRV (výzva č. 1, 3, 5) 
Příloha č. 2b: Předložené projektové žádosti PRV (výzva č. 6) 
Příloha č. 3:   Seznam projektů OPZ 
Příloha č. 4:   Seznam projektů IROP 
Příloha č. 5:   Seznam končících členů orgánů MAS 
Příloha č. 6:   Účetní uzávěrka společnosti 
Příloha č. 7:   Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné    
                       hory, na období 2021-2027 
 
 
 


